
 
 
 شرح

 األربعين المكية
 

 يخ الدكتورشال  معالي
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 املكان: هـ92/7/8291 اتريخ احملاضرة:
حي اخلالدية  –جامع املهاجرين 

 مكة املكرمة –
 

  



 

 

 
2 

 2 (22شرح األربعني املكية )

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين

ياه لما يحبه ويرضاه رضي هللا -عن أبي هريرة " :أجمعين أما بعد: فيقول المؤلف وفقنا هللا وا 
الرحال إال إلى ثالثة مساجد مسجدي  ال تشد  »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -عنه

وقفنا عند قوله ال تشد أن ال نافية ولو كانت ناهية  "«هذا ومسجد الحرام والمسجد األقصى
ه د  ر  نا لم ن  إ»النووي في كتاب الحج من صحيح مسلم في حديث  ؟القتضى الجزم فكيف ينطق

ا يفتح كما لو كان لم نرده قال يضم يضم لم نرده ولو كان ما بعده مفتوح   «إليك إال أنا حرم
ها ومن المعلوم أن األمر يبنى على ما يجزم به  الخطاب أو الكالم عن مؤنث قال لم نردَّ

 دَّ الضمير الفعل ر  مضارعه األمر يبنى على ما يجزم به مضارعه لو جئنا بالفعل رد وألحقنا به 
ه؟ اآلن النووي يقول يجزم  ه واال ردَّ وصفناه أمر وألحقناه به ضمير الغائب المذكر ماذا تقول؟ رد 

ه على كالمه على مقتضى كالمه هذا ه إليك إال أنا حرم وقال  ؛ويحرك بالضم رد  ألنه يقول لم نرد 
ذا قلنا بما  ،أن الفتح ضعيف وهذا هو الراجح بل األصح قاله أهل العلم أن األمر يبنى على ما وا 

ه ه ما نقول ردَّ ه ومقتضى  ،يجزم به مضارعه قلنا رد  والصواب في مثل هذا الفتح في مثل هذا ردَّ
ه مثل ما قلنا باألمس أن ضم الفعل يلغي العامل ألن األصل الفعل المضارع  هذا أن نقول لم نردَّ

كأننا ألغينا  -رحمه هللا-ه على مقتضى قول النووي فإذا رفعنا ،أنه إذا تجرد عن العوامل مرفوع
فعل العامل والتحريك بحركة ال يقتضيها المقام من حيث العربية مثل الفتح هنا أو الكسر عند 
التقاء الساكنين يرفع هللا يجعل اإلنسان يتساءل لماذا فتح؟ ولماذا جر؟ ما يجعله ينساق من غير 

غيت العامل ما يجعلك تفكر ألن األصل في الفعل أنه مرفوع روية ألنك إذا رددته إلى أصله وأل
إذا تجرد وهذه من دقائق هذا العلم ويحتاجها طالب العلم ألنه يرد من األلفاظ مثل هذه األلفاظ 

ال تشد الرحال قلنا أن الرحال جمع رحل وهو بمنزلة السرج للفرس  ،يرد في النصوص مثل هذا
ألنه ممنوع من  ؛ثة مساجد  مساجد مضا  إليه مجرور بالفتحةإال إلى ثالثة مساجد إال إلى ثال

الذي بناه  -عليه الصالة والسالم-المسجد األصلي المبني على وقته الصر  مسجدي هذا 
بنفسه واستمر عليه إلى وفاته ثم زيد فيه بعد ذلك ثم أضيف إليه إضافات ومازالت اإلضافات 

لكن لو  ،عيف شد الرحل إليه فقط ال إلى الزياداتقائمة فاإلشارة بقوله هذا يدل على أن تض
ا فيه إال إلى بهذه النية ولم يجد مكان   -عليه الصالة والسالم-ا شد الرحل إلى مسجد النبي إنسان  

مسجدي هذا »" -عليه الصالة والسالم-الزيادات فال إشكال ألن نيته السفر إلى مسد النبي 
والمسجد الحرام في هذا الحديث بعض العلماء يجعله يختلف عن المسجد  "«ومسجد الحرام

فيجعل هذا خاص بالمسجد  «إال المسجد الحرام»الحرام في الحديث الذي يليه في الحديث الرابع 
مسجد الكعبة وجاء في بعض  ،فال يجوز شد الرحل إلى أي مسجد في الحرم غير المسجد

ا منصور عند كثير من أهل العلم أن قول وهذا القول أيض  وبعضهم ي «مسجد الكعبة»الروايات 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

الميزة الموجودة في المسجد الحرام وهي المضاعفات الكثيرة المضاعفات الكثيرة مائة ألف صالة 
موجودة في غيره من مساجد الحرم فتشد الرحال إليها وبهذا ينتفي اإلشكال الذي أوردناه باألمس 

ألنها  ؛وفي نفسه االعتكا  في مسجد معين من مساجد مكةأن من بعض الناس يأتي إلى مكة 
مع شدة الزحام ال شك أن االعتكا  من االعتكا  في الحرم مع الزحام  ألن االعتكا  فيها أريح

بالنسبة لكثير من الناس ال يطيق مثل هذا الزحام ويوجد من أهل العزيمة من يطيقه وفي األمة 
ا قال مسجد المهاجرين بمكة على كل حال لو أن شخص   ،خير الخير في أمتي إلى قيام الساعة

أريد أن أنتقل إليه وأعتكف فيه والمضاعفات حاصلة وال يلزم أن أتعب نفسي وأتعب غيري وأزاحم 
الناس في المسجد الحرام على هذا القول له ذلك وقل مثل هذا لو قال أنا أنتقل من نجد إلى 

ثر في السامعين ويحضر القلب عند قراءته وما أشبه ذلك ألن فيه إمام يؤ  ؛مثال  المسجد القطري 
على القول الثاني ال إشكال وعلى القول بأن المراد المسجد الحرام مسجد الكعبة وهو خاص به 

فإذا قلنا أن المسجد مسجد الكعبة قلنا ال  ،ا لما سيأتي في الحديث الثاني الذي يلي هذاخالف  
وعلى كل حال المضاعفة موجودة في جميع الحرم  ،يجوز أن يشد الرحل إلى غيره من المساجد

لمسجد الحرام أدى العمرة في المسجد الحرام وطا  حول الكعبة ا ا غيرا قصد مسجد  فلو إنسان  
 .هايد يعتري نيته ما يعتر وسعى وتحلل منها وانتقل إلى مسجد آخر ألن اإلنسان ق

أنا أريد أن أعتكف بمكة وأذهب باسم العمرة لكي ينتفي الحرج من شد الرحل إلى غير  :يقول
  ؟المسجد الحرام

وأخفى يعني على مطلع على النوايا ويعلم السر  -جلَّ وعال-نقول المسألة مسألة قلب ونية وهللا 
جلَّ -ن مساجد الحرم ألنه قد يتذرع بهذا فاهلل القول بمنع شد الرحل إلى غير المسجد الحرام م

ما يمكن أن تخفيه على  -جلَّ وعال-مطلع على السرائر فال تتذرع بشيء تخفي على هللا  -وعال
 .-إن شاء هللا تعالى-الناس وعلى كل حال مادام القول الثاني له وجهه فالمسألة فيها سعة 

سافر من أجل الصالة على جنازة سواء كان  ال  مثمسجد الحرام طيب من شد الرحل لصالة جنازة 
قريب من أقاربه لوالده أو لعمه أو لخاله أو ألمه أو ألخيه أو لشيخه يقول أهل العلم ال يدخل 

رحمه -مثل هذا ألنه ما قصد بقعة معينة ما قصد بقعة معينة لما صلي على الشيخ ابن باز 
الحرام وهذا من نوع ما ذكرناه أنه ما قصد  كثير من الناس يقولون شددنا الرحل للمسجد -هللا

المسجد الحرام ما شد الرحل إلى المسجد الحرام إنما شد الرحل للصالة على الشيخ فعلى هذا لو 
يعني يجون واال ما يجون بيجون وال  -رحمه هللا-صلي على الشيخ في الطائف حيث مات 

نما شد الرح ل إلى هذا العمل الصالح كزيارته في يدخل هذا ألنه لم يشد الرحل إلى البقعة وا 
هذه المساجد هي المفضلة دون سواها من المساجد  «مسجد األقصىو »حياته كزيارته في حياته 

يعتكف في مسجد من المساجد غير الثالثة فال مزية لغيرها ال مزية لغيرها وعلى هذا لو نذر أن 
أو يصلي في مسجد من المساجد يصلي في أي مسجد ال يلزمه الوفاء به ألنه ال مزية له إذا 
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كان يحتاج إلى شد رحل أما إذا كان ال يحتاج إلى شد رحل فهو نذر طاعة يفي به ال يحتاج 
لما نذر من نذر إن فتح  -السالمعليه الصالة و -والنبي  ،إلى شد رحل لئال يعارض هذا الحديث

وعلى هذا يحصل  «صل في هذا المسجد»هللا عليه مكة أن يصلي في المسجد األقصى قال: 
الوفاء بالنذر إذا صلي في المكان األفضل دون المكان األدنى من نذر أن يصلي في المسجد 

ن نذر أن يعتكف في م ،النبوي أو يعتكف في المسجد النبوي يكفيه أن يعتكف في المسجد الحرام
لكن من نذر أن يعتكف في المسجد  ،المسجد األقصى يكفيه أن يعتكف في المسجد النبوي وهكذا

الرحل إلى القبور  الحرام ال يمكن أن يفي بنذره حتى يعتكف في المسجد الحرام المسألة مسألة شد  
ابن القيم وابن عبد والمشاهد والتي حصل فيها الخال  الكبير بين شيخ اإلسالم ابن تيمية و 

الهادي وحرمها جمع من أهل العلم كأبي محمد الجويني من أئمة الشافعية والقاضي عياض من 
فت فيها المصنفات وطالت فيها الردود وأوذي فيها من أوذي من أئمة أئمة المالكية مسألة أل   

من يجيز شد  هالمسلمين وعلى كل حال المنظور في هذه المسألة ما جاء في هذا النص وتأول
ا وعلى كل حال الرحل إلى المشاهد والقبور وزيارة الصالحين وما أشبه ذلك بتأويالت كثيرة جد  

على سد الذرائع  -عليه الصالة والسالم-المعول على لفظ الحديث مع ما يشده من حرص النبي 
ة إلى القبور الموصلة إلى الشرك على سد الذرائع الموصلة إلى الشرك ولذا جاء النهي عن الصال

ال تصلوا إلى القبور فمن لحظ مسألة سد الذريعة الموصلة إلى الشرك  «ال تصلوا إلى القبور»
ا عن هذه القبور مادام في سور ا ال بين القبور وال بعيد  قال ال تجوز الصالة في القبور مطلق  

لنهي عن الصالة ومن لم يلحظ وقال أن ا ،رةقبرها ألنه ال يصح أن يصلى في المالمقبرة في سو 
يفرعون على  في القبور لما في ترابها من اختالط بصديد األموات ودمائهم وما أشبه ذلك وحينئذ  

هذا التفريق بين المقبرة المنبوشة وغير المنبوشة ولو فرش بساط على هذه المقبرة صحت صالته 
النهي من أجل سد المقصود الكالم كثير في هذا ألهل العلم لكن المالحظ من قبل الشارع أن 

الذريعة الموصلة إلى الشرك وأن سبب النهي هو نجاسة الشرك المعنوية ال النجاسة الحسية يعني 
لو دفن في هذه المقبرة قبر واحد قلنا صلى إلى القبور صارت مقبرة صارت مقبرة فال تجوز 

وال شك أن  الصالة فيها فمن الحظ هذا الملحظ شدد في هذا األمر كشيخ اإلسالم ابن تيمية
في الحديث  ،الشرك أمره عظيم وشأنه خطير والشرع جاء بإيصاد جميع المسالك الموصلة إليه

صلى هللا عليه -قال قال رسول هللا  -ارضي هللا عنهم-عن جابر بن عبد هللا "الذي يليه يقول 
صالة في مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال المسجد الحرام وصالة »: -وسلم

أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه  "«في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه
المؤلف وفقه هللا عدل عن حديث أبي هريرة المتفق عليه في البخاري ومسلم إلى حديث  .األلباني

جابر المخرج عند أحمد وابن ماجه وهو بلفظه أو قريب منه واألصل أن يعنى بما في 
ج في الصحيحين والنسائي والترمذي وابن بما في الصحيحين فالحديث مخرَّ  الصحيحين أن يعنى
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ماجه وأحمد ومالك من حديث أبي هريرة في النسائي في الكبرى عن ميمونة وابن عمر عند أبي 
يعلى عن سعد بن أبي وقاص وعائشة وأبي سعيد وعند أبي نعيم في معرفة الصحابة عن عبد 

م وعند أبي نعيم في الحلية والطحاوي والبزار والحاكم من حديث هللا بن األرقم وجبير بن مطع
أبي ذر وخرجه الطيالسي وعبد بن حميد عن عبد هللا بن الزبير أن الحديث مستيفض مروي عن 

اإلشارة تشير إلى المسجد  «صالة في مسجدي هذا»جمع غفير من الصحابة ويقرب من التواتر 
عن المساجد األخرى  دون ما عداه مما زيد فيه فضال   -والسالمعليه الصالة -القائم في وقته 

 ،عن سائر المدينة من المنازل وغيرها فضال   -عليه الصالة والسالم-الموجودة في مدينته 
فالتضعيف المشار إليه بألف صالة خاص بالمسجد وال يتعداه إلى غيره من المساجد وال إلى 

التضعيف خاص بالفرائض لماذا؟ ألن التضعيف ال  البيوت ولذا قال جمع من أهل العلم أن
ومنهم من  ،في البيت أفضل منها في المسجد فقالوا هذا خاص بالفرائضيتناول البيوت والنافلة 

قال إن لفظ صالة نكرة يتناول جميع الصلوات الفرائض والنوافل وغيرها والنوافل في البيت أفضل 
ة النافلة في مكة أفضل من النافلة في غيرها من البلدان منها بهذا القدر يعني النافلة في المدين

بهذا المقدار والفريضة في المسجد أفضل من الفريضة في المساجد األخرى بهذه المقادير 
صالة في مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال المسجد الحرام وصالة في »"

ذا عمدة الجمهور مع ما سيأتي من ه "«المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه
أحاديث في تفضيل مكة على المدينة هذا قول الجمهور جماهير أهل العلم على أن مكة أفضل 

وزيادة  -جلَّ وعال-من المدينة ألن مرد التفضيل إنما هو في زيادة الحسنات التي تقرب إلى هللا 
سوى البلدين ألف صالة لكنها  الحسنات في مكة مائة ضعف عما في المدينة نعم المدينة عما

في مكة أفضل من المدينة بمائة صالة وأفضل مما سواها بمائة ألف صالة حتى قدر بعضهم 
الصالة الواحدة بما يعادل صلوات خمس وخمسين سنة أجور عظيمة مضاعفات كبيرة يعني ال 

نات ومفاضالت ا تحتاج إلى مقارنات ومواز يحصى كم فيها من من من األجور لكن المسألة أيض  
بين هذه العبادات ألن اإلنسان قد يصلي في المسجد الحرام ويحصل له ما يحصل من هذه 

ا ويتسنى له أن يصلي على الجنائز في كل وقت غالبا بينما غيرها المضاعفات ويحصل له أيض  
من المساجد يمكن ما يصلي وال جنازة واحدة يمضي عليه الشهر والشهرين وال يصلي وال على 

ومنن  -جلَّ وعال-جنازة حتى يقصد المساجد التي فيها الجنائز هذه أمور يعني أفضال من هللا 
ا ما يسمى عند أهل العلم بالمفاضلة بين العبادات قد يحصل اإلنسان ونعم ومنح لكن هناك أيض  

لكن إذا نظرنا إلى أن الصحابة تفرقوا ما جلسوا في بالد الحرمين ابن عباس  ،على هذه األجور
رضي هللا تعالى عنه -خرج من مكة إلى الطائف وغيره من الصحابة من خيار الناس علي 

 حفي األمصار لمصالح راجحة لمصال خرج من المدينة إلى الكوفة وخيار األمة تفرقوا -وأرضاه
لشخص الذي نفعه عام متعلق باألمة أما من نفعه خاص بالنسبة لهذا راجحة يعني حينما يناط با
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أمره واضح يعني ليس نفعه متعدي إلى غيره نقول الزم مكة أو المدينة لكن من نفعه عام وينفع 
وال يوجد من  ،في غير مكة والمدينة أكثر مما ينفع فيهما لوجود من يقوم مقامه في مكة والمدينة

البلدان نقول انتقل كما انتقل الصحابة وليس هذا رغبة عن الحرمين وال  يقوم مقامه في بلد من
يعني عمر بن عبد العزيز لما ولي الخالفة وخرج من المدينة  «المدينة تنفي خبثها»يدخل فيه 

إلى دمشق والتفت إلى المدينة لما فارق العمران وقال لصاحبه هل ترانا ممن من خبث المدينة 
ال شك أن انتقاله لمصلحة راجحة لمصلحة راجحة فمثل هذا ال يدخل في مثل  ،الذي نفته المدينة

ا وهي رسالة طيبة هذا والمفاضلة بين العبادات أمر واسع وأ لف فيه رسالة في مجلد كبير جد  
صالة في مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال المسجد »يستفيد منها طالب العلم 

المالكية لهم أجوبة ولهم  «لحرام أفضل من مائة ألف صالة مما سواهالحرام وصالة في المسجد ا
أدلة يستدلون بها على تفضيل المدينة على مكة وعلى صالة في المسجد النبوي وعلى صالة في 
المسجد الحرام لكنها ال تقوى وال ترقى إلى معارضة هذا النص المتفق على صحته وما يأتي بعد 

المضاعفات هذه أهل العلم يرون جمع منهم يرى أنها خاص  ،ادسذلك من الحديث الخامس والس
ومنهم من يقول أن ذلك يتعدى إلى سائر العبادات فالصيام  ،بالصالة هي المنصوص عليها

لكن الجمهور على قصر هذه المضاعفات  وهكذا ..، الزكاة بمائة ألف زكاة ،بمائة ألف صيام
يضاعف لمن  -جلَّ وعال-عند هللا ال ينفد وهللا  فضل هللا واسع ال يحد وما ،على مورد النص

يشاء من عباده مضاعفات ال تخطر على باله إذا اقترن ذلك بالنية الصالحة واإلخالص 
ال يعني أن الصالة  «أفضل من مائة ألف صالة»و «أفضل من ألف صالة»قوله:  ،والمتابعة

فرطت في أول  مثال  لوات امرأة الواحدة تجزي عن أكثر من صالة فائتة بمعنى أنه لو فاته ص
عمرها وما قضت ما صامته أو شخص فرط في أول عمره وترك الصلوات وترك الصيام وترك 
كذا من العبادات في أول عمره حتى بلغ الثالثين ثم تاب وأناب وقالوا إذا كان ما فاتك من 

د أن يقضيها الصلوات محصى تقدر على اإلتيان به تقضيه أو شخص فاته لعذر صلواته وأرا
من أن أقضي صالة كذا يوم أو كذا شهر أو كذا سنة أذهب إلى مكة وأصلي صالة  وقال بدال  

ألن صالة واحدة تعدل صالة خمس وخمسين سنة وأنا ما فرطت في خمس  ؛واحدة تكفي
وخمسين سنة وال في خمس سنوات صالة واحدة تكفي أو قال عليه زكاة أربعة ماليين مائة ألف 

وال يجزئ  ،إلى مكة وأدفع ريال واحد عن مائة ألف هذا لم يقل به أحد من أهل العلم قال أذهب
نما هذه أجور رتبها هللا  جلَّ -صالة في المسجد الحرام عن صالتين وال في المسجد النبوي وا 

ا ألهل هذين البلدين ابن عبد البر وهو من أئمة المالكية يرجح على هذه الصلوات إكرام   -وعال
رضي هللا -عن ابن عباس "بعد هذا الحديث الخامس يقول  ،الجمهور يرجح قول الجمهورقول 
ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولوال »لمكة:  -صلى هللا عليه وسلم-قال قال رسول هللا  -اعنهم

عن عبد هللا بن عدي بن "في الحديث الذي يليه  "«أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك
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ا على الحزورة واقف   -صلى هللا عليه وسلم-قال رأيت رسول هللا  -نهرضي هللا ع-حمراء 
وهللا إنك لخير أرض لخير أرض هللا وأحب أرض هللا إلى هللا ولوال أني أخرت منك ما »فقال: 
صلى -قال رسول هللا  -ارضي هللا عنهم-في الحديث الخامس يقول عن ابن عباس  "«خرجت

لمكة هذا الحديث مخرج عند الترمذي وحسنه وفي بعض النسخ صححه صححه  -هللا عليه وسلم
قال لمكة  -رحمه هللا-ابن حبان والحاكم والطبراني ومخرج في الشعب للبيهقي وصححه األلباني 

ال شك أن البلد أي خطاب لها حين ودعها وهذا يدل على فهمها وسماعها وذلك يوم فتح مكة 
من جماد من عمران ويطلق ويراد به أهله يطلق ويراد به يسأل  يطلق ويراد به ما على ظهره

ويراد الجواب بلسان المقال إذا خوطب أهله ويسأل ويراد الجواب بلسان الحال يعني كما يخاطب 
أهل القبور ماذا صنع هللا بكم ما عندكم من خبر فإنما عندنا من خبر فإن األموال قد قسمت 

ألن  ؛يطلب جواب مقال أو يطلب جواب حال جواب حال والنساء تزوجت وما أشبه ذلك هل
ال بالنسبة للخالق   ۇئ وئ وئ      ەئ ەئ ائ ائ ژالجماد بالنسبة للمخلوق ال يجيبه جواب مقال وا 

 «ما أطيبك من بلد»تجيب والقدرة اإللهية صالحة لمثل هذا قال لمكة وذلك يوم الفتح  ١١فصلت:  ژ
أخرجوني »"ا يعني قريش   "«ولوال أن قومك»"هذا معطو  عليه  «وأحبك إلي»صيغة تعجب 

له  -جلَّ وعال-ا لخروجي منك وأما خروجه فبأمر هللا أخرجوني منك أي صاروا سبب   "«منك
المتسبب قد ينزَّل منزلة  ،ا لخروجي منك والمتسبب قد ينزَّل منزلة المباشربالهجرة صاروا سبب  

ما سكنت غيرك  "«أخرجوني منك ما سكنت غيركولوال أن قومي »"المباشر فينسب إليه الفعل 
ومن  ،وهذا من أدلة الجمهور على أن مكة أفضل من المدينة خالفا لإلمام مالك على ما تقدم
ح به في أئمة المالكية من يرجح قول الجمهور ومن أوضحهم وأشهرهم ابن عبد البر على ما صرَّ 

-قال: رأيت رسول هللا  -ضي هللا عنهر -عبد هللا بن عدي بن حمراء "حديث  ،التمهيد وغيره
وهللا إنك لخير أرض هللا وأحب أرض هللا إلى »واقفا على الحزورة فقال:  -صلى هللا عليه وسلم

الحزورة كما يقول  "«خرجتما هللا ولوال أني خرجت منك أو أخرجت ولوال أني أخرجت منك 
في شرح المشكاة على وزن قسورة حزورة على وزن قسورة وشر  الدين  -رحمه هللا-الطيبي 

الطيبي أظنه معرو  عندكم معرو  يعني من من غرائب ما ينقل عنه من الصبر على شدائد 
التعليم مما قد ال يصدق به السامع أنه إذا صلى الصبح جلس في المسجد يفسر القرآن إلى أذان 

ة الظهر فإذا صلى الظهر جلس لشرح البخاري إلى أذان الظهر ثم بعد ذلك يجلس ينتظر صال
العصر وبعد العصر إلى أن يؤذن المغرب في كتاب ثالث وهكذا هذا ديدنه مدة عمره إلى أن 

 -رحمه هللا-مات بعد فراغه من درس التفسير وقبل إقامة صالة الظهر وهو ينتظر صالة الظهر 
رة والحزورة في  ،مكةيقول الطيبي الحزورة على وزن القسورة موضع ب وبعضهم شددها قال حزو 

 «وهللا إنك لخير لخير أرض هللا»ا صغير   األصل بمعنى التل الصغير سميت بذلك ألن هناك تال   
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عليه الصالة -على هذا األمر ألهميته وحلف النبي  -عليه الصالة والسالم-وهللا يقسم النبي 
وعلى هذا  ،مسائل كثيرة من غير استحال  على مسائل عديدة والذي نفسي بيده في -والسالم

 -جلَّ وعال-يجوز أن يحلف اإلنسان من غير استحال  على األمور المهمة على أال يجعل هللا 
أن يقسم  -جلَّ وعال-عرضة ليمينه وال يبتذل وال يمتهن اليمين في أمر غير مهم وقد أمره هللا 

وفي سبأ:  ٣٥يونس:  ژ ىت مت خت جتحت يب ىب ژعلى البعث في ثالثة مواضع في سورة يونس: 
 ژ   ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ      ۓ  ے ے ژفي سورة التغابن:  ٥سبأ:  ژ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ   چ ڃ ڃ ژ

وهللا إنك لخير أرض هللا إلي هللا وأحب أرض هللا إلى »فاليمين على األمور المهمة شرعي  ٧التغابن: 
وفيه تصريح بأن مكة أفضل من سائر البقاع حتى المدينة كما قال الجمهور ويذكرون هنا  «هللا

القاضي عياض وابن عقيل من الحنابلة يذكرون في هذا المجال تفضيل القبر الذي ضم الجسد 
تفضيله على كل بقعة قالوا إنه أفضل من الكعبة  -عليه الصالة والسالم-الطاهر جسد النبي 

عليه -حتى قال بعضهم إنه أفضل من العرش وهذه مبالغات لسنا بحاجة إليها وحب النبي 
الذي يجب أن يكون أحب إلى اإلنسان من نفسه ال يتحقق بمثل هذا إنما  -الصالة والسالم
بب تفضيل القبر النبوي على وبعضهم يقول إن س ،-عليه الصالة والسالم-يتحقق باتباعه 

خلق  -عليه الصالة والسالم-الكعبة والعرش أن اإلنسان يدفن في التربة التي خلق منها فالنبي 
وقد جاء ما يخالفه من أنه خلق من تربة الكعبة  ،ال يدل عليه دليلمن تربة قبره وهذا الكالم 

وأما فالجسد الطاهرة  ،البقعة وعلى كل حال مثل هذا الكالم ال يسلم من غلو ومبالغة في هذه
وال يتم إيمان  -جلَّ وعال-أفضل الخلق وأشر   الخلق وأتقى الخلق وأحبهم وأكرمهم على هللا 

أحب من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين تكلف  -عليه الصالة والسالم-عبد إال بمحبته 
م أي المالكية بأنه تشبث بما المالكية في الجواب عن هذا الحديث بما صرح به ابن عبد البر منه

يقول ومن العجب أن عارضوا هذه الحاديث بأحاديث  ،ال طائل تحته تشبث بما ال طائل تحته
فيه داللة على أنه ال  "«ولوال أني أخرجت منك ما خرجت»"ضعيفة بل موضوعة وفي قوله: 

حكما وهو الضرورة ينبغي للمؤمن أن يخرج من مكة إال أن يخرج منها حقيقة أو حكما حقيقة أو 
أو في المدينة  مثال  الدينية أو الدنيوية يعني خرج منها بطوعه واختيارية شخص موظف في مكة 

ويريد أن ينتقل إلى بلد آخر ال مزية له ال مزية له فمثل هذا يالم ونحن نالحظ الموظفين من 
ينة وهو في األصل مدرسين وغيرهم من قضاة وما أشبه ذلك تجده إذا نقل إلى مكة أو إلى المد

من الجنوب أو من الشمال أو من نجد سعى جاهدا إلى أن يعاد إلى بلده وأهل العلم يقولون ال 
ينبغي للمؤمن أن يخرج من مكة إال أن يخرج منها أن ي خرج إال أن يخرج منها حقيقة أو حكما 

ال  مثال  ي بلد في مكة الضرورة الدينية يعني إذا كان ف ،قالوا وهو الضرورة الدينية أو الدنيوية
وفي مكة من  -جلَّ وعال-يستطيع أن يزاول ما يزاوله في غيرها من األعمال التي تقربه إلى هللا 
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رشادهم وهناك بلدان بحاجة إليه هذه هذا  يقوم مقامه في تعليم الناس وفي توجيههم ونصحهم وا 
عليه الصالة -ل النبي مبرر وهذا نظير ما جعل الصحابة ينتقلون من مكة أو المدينة انتق

من مكة إلى المدينة ألنه أخرج منها فأذن له بالهجرة ووجبت الهجرة من مكة وغيرها  -والسالم
كما ستأتي اإلشارة إليه في قوله في الحديث الذي  -عليه الصالة والسالم-من البلدان إلى النبي 
ال هجرة يعني من مكة كانت الهجرة واجبة إلى النبي  «ال هجرة بعد الفتح»يلي هذه األحاديث: 

 -عليه الصالة والسالم-قبل فتح مكة من مكة وغيرها تجب الهجرة إليه  -عليه الصالة والسالم-
إن شاء -لكنها بعد أن فتحت ال هجرة بعد الفتح على ما سيأتي ويأتي تقريره في حديث الحق 

 -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس "الحديث السابع  في الحديث الذي يلي هذا وهو -هللا تعالى
أبغض الناس إلى هللا ثالثة أبغض الناس إلى هللا »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي 

ومطلب دم امرء بغير حق ليهريق ثالثة ملحد في الحرم ومبتغ في اإلسالم سنة الجاهلية 
أبغض أفعل تفضيل  "«الناس إلى هللاأبغض »"خرجه البخاري والبيهقي والطبراني قال:  "«دمه

مبغض عنده وفي هذا إثبات البغض  -جلَّ وعال-بمعنى المفعول أي أن هذا مبغوض عند هللا 
على ما يليق بجالله وعظمته ويؤوله من يفر من إثبات هذه الصفات بإرادة  -جلَّ وعال-هلل 

لنفسه وما أثبته له  -جلَّ وعال-ته هللا االنتقام إرادة االنتقام وهذا ال شك أنه فرار من إثبات ما أثب
فمذهب أهل السنة والجماعة من سلف هذه األمة وأئمتها إثبات  -عليه الصالة والسالم-رسوله 

ملحد في »"مثل هذه الصفة الثابتة بالنصوص الصيحيحة على ما يليق بجالل هللا وعظمته. 
 ژ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ژلظالم الملحد هو المائل عن الحق العادل عن القصد أي ا "«الحرم

الملحد هو المائل عن الحق ومنه اللحد في القبر الميل به عن سمته إلى جهة القبلة   ٥٣الحج: 
أي الظالم وفي شرح ابن بطال عن المهلب قال: ال يجوز أن يكون هؤالء  «العادل عن القصد»

نما معناه  ،أبغض إلى هللا من أهل الكفر ال يجوز أن يكون هؤالء أبغض إلى هللا من أهل الكفر وا 
أبغض أهل الذنوب يعني مما دون الكفر ممن هو في جملة المسلمين وقد عظم هللا اإللحاد في 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ژوقد عظم هللا اإللحاد في الحرم في كتابه فقال:  ،الحرم

الحسنات تضاعف الحسنات تضاعف والسيئات تعظم السيئات تعظم في الحرم  أوال    ٥٣الحج:  ژ ڄ
يعظم ذنبه بخال  سائر البلدان فاشترط أليم   ٥٣الحج:  ژ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ژ

ا على عذابه لو ألحد في غير الحرم وقيل كل ظالم فيه ملحد لما العذاب لمن ألحد في الحرم زائد  
 ٹ ٹ ٹ ژ ٥٣الحج:  ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ژاستواء الناس في الحرم  -جلَّ وعال-ذكر هللا 

العاكف المالزم المقيم في في المسجد والبادي صاحب البادية البدوي الذي يأتي   ٥٣الحج:  ژ ڤ
ألداء فريضة أو فريضتين أو يوم أو يومين ثم يرجع إلى باديته هذان سي ان ال مزية للمقيم فيه إال 

ولذا أرد  ذلك بقوله:  ،أما ترفعه وتطاوله على غيره فهذا نوع إلحاد -جلَّ وعال-ثوابه على هللا 
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وعلى هذا التضييق على الناس وحجز   ٥٣الحج:  ژ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ژ
األماكن واستئجار من يحجز ويضارب ويخاصم ويشاجر ألن بعض الناس حريص على الخير 

فإذا جاء  ،أو في مكان يريحه فيستأجر من يحجز له مثال  ويريد أن يصلي في الصف األول 
ألن األجرة معلقة  ؛غيره يريده ممن تقدم إلى الصالة قبل المحجوز له تشاجر مع هذا األجير

بالحجز فلو لم يحجز ما حصل له أجرة وفي الغالب أن هؤالء الذين يحجزون للناس همهم 
وطمعهم في هذه األجرة على أن االستئجار في المسجد نوع من البيع ال يجوز في المسجد فتجد 
هذه الخصومات وهذا الشجار ترتفع األصوات وقد تمتد ذلك إلى األيدي وسمعنا وسمع غيرنا من 
من هذا ما يندى له الجبين أماكن عبادة وأوقات فاضلة وأماكن مشرفة معظمة يحصل فيها مثل 
هذا حتى في آخر لحظة قبيل غروب الشمس من يوم تسعة وعشرين سمع من يقول إن كانت 

موعد عرفة يريدون أن يتضاربوا يتضاربون في عرفة يعني هذه مالحظة لشر  الليلة عيد فال
ا هذا إلحاد في المكان والزمان ينتظرون يعني خروج رمضان والخروج من هذه البقعة لكن أيض  

ا أراد أن يظلم في ا أراد أن يلحد أو يظلم قالوا لو أن شخص  حتى قال بعضهم لو أن شخص  الحرم 
خل في اآلية هذه أمور حقيقة موجودة ومظاهر وتزداد كل سنة أكثر من عدن وهو في الحرم د

ونجد من يحجز ونجد من يخاصم ونجد من يتعلم أن يقيم بعض الناس قم عن هذا  ،األخرى 
المكان هذا مكاني أنا معتكف هنا ليست لك مزية على غيرك ويضيق على الناس بأثاثه وأوانيه 

ون عن االعتكا  وعن الهد  الشرعي من االعتكا  يمضي وما يحتاجه وكثير منهم أبعد ما يك
الليل في القيل والقال يمضي الليل في القيل والقال والنهار نوم وتوسع الناس في مسألة 

سلف هذه األمة  ،االعتكا  وصاروا يحضرون الصحف والمجالت واآلالت ويقضون بها أوقاتهم
ت الخاصة من صالة وتالوة وذكر وينصرفون إذا اعتكفوا ينقطعون عن العلم والتعليم للعبادا

ألن هذه المدة القصيرة إنما خصصت لتغذية الروح بعد  ؛حتى النفع العام ال يزاولونه ..،عن
ال يحسن في سائر البقاع  ..،االنشغال بالخلطة مع الناس أوقات طويلة فمثل هذا ال يحصل

ر: استشكل بأن مرتكب الصغيرة عن هذه األماكن وهذه األوقات المشرفة يقول ابن حج فضال  
قال: والجواب أن هذه الصيغة اإللحاد ملحد أن  ،مائل عن الحق مرتكب الصغيرة مائل عن الحق

هذه الصيغة في العر  مستعملة للخارج عن الدين مستعملة للخارج عن الدين فإذا وصف به من 
 ڦ ڤ ڤ ژظمها ارتكب معصية كان في ذلك إشارة إلى عظمها كان في ذلك إشارة إلى ع

ذا   ٥٣الحج:  ژ ڦ اإلرادة اإلرادة معرو  أنها عمل قلبي من مراتب القصد من مراتب القصد وا 
لم يتكلم بهذه اإلرادة ولم يفعل فهي داخلة في حديث النفس ال يؤاخذ عليها حتى يتكلم أو يفعل 
لكن هذا خاص بالحرم مجرد اإلرادة يؤاخذ عليها مجرد اإلرادة يؤاخذ عليها والذنوب والمعاصي 

ن كانت ص معرو  أن  ،غائر في غيرها إال أنها تعظم ويعظم شأنها في هذا المكان الطاهروا 
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مراتب القصد الخمس: الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم عند أهل العلم كلها ال يؤاخذ 
 عليها إال العزم إال العزم.

مراتبببب القصبببد خمببببس هببباجس ذكببببروا          
فخبببببببباطر فحببببببببديث الببببببببنفس فاسببببببببتمعا                   .

. 
يليببببببببببببه هببببببببببببم وعببببببببببببزم كلهببببببببببببا رفعببببببببببببت                  

إال األخيبببببببر ففيبببببببه األخبببببببذ قبببببببد وقعبببببببا                  .
. 

 «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»يستدلون بالقاتل والمقتول في النار 
ومبتغ في اإلسالم »". «ا على قتل صاحبهكان حريص  »قال:  ؟قالوا: هذا القاتل فما بال المقتول

يعني بحيث يكون له الحق عند شخص فيطلبه من غيره ممن ال يكون له فيه  "«سنة الجاهلية
لى والده مشاركة يعني يتعد   لى ى ضرره من أساء إليه فتجده إذا أساء إليه زيد أساء إلى زيد وا  وا 

قالوا: يكون له الحق عند شخص فيطلبه من غيره  ،ة وهذه سنتهميولده أو قريبه هذه طريقة الجاهل
وقيل المراد من يريد بقاء سيرة الجاهلية أو  ،ممن ال يكون له فيه مشاركة كوالده أو ولده أو قريبه

ويعتمدونه ويعتقدونه إشاعتها أو تنفيذها وسنة الجاهلية اسم جنس يعم ما كان عليه أهل الجاهلية 
سواء كانت يعني سواء كان مما يتعلق بأمور االعتقاد أو بأمور العمل  ،كالكهانة والطي رة وغيرهما

إنك »: -عليه الصالة والسالم-بالفعل أو بالقول لما قال أبو ذر: يا ابن السوداء قال له النبي 
ي األحساب الطعن في األنساب الفخر باألنساب من أمور الجاهلية الطعن ف «امرؤ فيك جاهلية

الطي رة والكهانة من أمور  ،والفخر باألحساب من أمور الجاهلية ،ا من أمور الجاهليةهذا أيض  
ا في هذه من عمل الجاهلية األولى فالذي يكون سبب   ،التبرج من عمل الجاهلية األولى ،الجاهلية

الثياب من هذا النوع مبتغ  في اإلسالم سنة األعمال مبتغ  في اإلسالم سنة الجاهلية فالذي يخيط 
-ا مبتغ  في اإلسالم سنة الجاهلية ولذا جاء قول هللا د هذه الثياب العارية أيض  الجاهلية الذي يور   

والذي يغلب على الظن أن الجاهلية   ٥٥األحزاب:  ژ چڇ چ چ چ ڃ ژ: -جلَّ وعال
األولى ما وصلت في التبرج إلى ما وصل إليه الجاهلية الحاضرة، يقول القرطبي: من مظاهر 

وهذا من أسهل ما يفعل اآلن من أيسر ما  شق القميص من الجانبينتبرج الجاهلية األولى 
ذا بحثت في أسواق المسلمين تجد ..،يفعل اتر السابغ المرأة كبيرة أو تبحث عن اللباس الس ..،وا 

صغيرة ما تجد إال شيء فيه خلل فيه إما نقص أو فيه شق أو فيه ضيق أو فيه شفافية أو فيه 
واآلن أهل االستقامة يشق عليهم أن يجدوا مالبس ألطفالهم ليس فيها مخالفة يعني  ،تصاوير

ة لكفار أو تجد فيه تصاوير يندر أن تجد لباس ما فيه إما مخالفة في كيفيته أو تفصيله أو مشابه
 «متبع»في بعض الروايات:  ،ا من ابتغاء سنة الجاهلية في اإلسالمهذه أيض   ،أو ما أشبه ذلك

الطلب وبدلت التاء  منبالتشديد مفتعل  "«ومّطلب»"يعني الذي يتبع في اإلسالم سنة الجاهلية 
مطلب دم امرء بغير حق »"وأدغمت في الطاء والمراد به من يبالغ في الطلب  ا  تاء االفتعال طاء

لب دم امرء بغير مطّ »" ،هو المتكلف للطلب هو المتكلف للطلب :يقول الكرماني "«ليهريق دمه



 

 

 
02 

 02 (22شرح األربعني املكية )

ال يحل دم امرئ مسلم »أما إذا كان بحق بحيث كان مما نص على أنه ممن يحل دمه  "«حق
على أن هذا ليس  «الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعةإال بإحدى ثالث الثيب 

نما هو لمن وكلت إليه الحدود ما يقول أن هذا وهللا مستحق للقتل أقتله ،ألفراد الناس وآحادهم  وا 
طالقه آلحاد الناس تشيع فيه الفوضى ال،،  ا افتيات على ولي وفيه أيض   ،ألن في مثل هذا وا 

لب دم امرئ بغير ومطّ »"ممن يحل دمه فهو حد من حدود هللا ينفذه ولي األمر  األمر فإذا كان
المطلب المط لب ليهريق دمه تمسك به من قال إن العزم المصمم يؤاخذ به  "«حق ليهريق دمه

بالتشديد يختلف عن طالب طالب قد يطلبه ثم يتركه لكن المط لب المتتبع دائم التتبع فهو عازم 
دمه فهذا مؤاخذ ولو لم يحصل له بالفعل إراقة دمه فتمسك بهذا من قال إن ومصمم على إراقة 

عن "بعد هذا في الحديث الثامن يقول:  : إال األخير ففيه األخذ قد وقعاالعزم يؤاخذ به ولذا قال
ال »يوم فتح مكة:  -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال النبي  -ارضي هللا عنهم-ابن عباس 

ا في عند ال هجرة ولكن جهاد ونية هذا الحديث متفق عليه ومخرج أيض   "«هجرة ولكن جهاد ونية
يوم  -صلى هللا عليه وسلم-قال النبي  ،النسائي والترمذي وأبي داود وأحمد في المسند وغيرهم

أي بعد الفتح ال هجرة بعد الفتح كما  "«ال هجرة»"افتتح مكة ظر  يوم ظر  للقول المذكور 
يعني من مكة إلى المدينة ألنها صارت  "«ال هجرة بعد الفتح»"ح بذلك في بعض الروايات صر   

وحكمها باق  إلى قيام  من بالد الكفر إلى بالد اإلسالم دار إسالم والهجرة المراد بها: االنتقال
الساعة، ولم تذكر الحيلة واالحتيال في النصوص الشرعية إال لتحقيق هذا الهد ، الحيل منها 
الشرعي ومنها غير الشرعي، فمن احتال من أجل فعل واجب أو ترك محرم؛ هذا فعله شرعي 

لكن من احتال للخالص من واجب أو الرتكاب محرم؛ هذه حيل اليهود، وجاء  ،حيلة شرعية
ال » ،النهي عن فعل ما فعلت اليهود في ارتكاب هذه الحيل واستحالل ما حرم هللا بأدنى الحيل

ا فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح يعني من مكة أو ال هجرة بعد الفتح مطلق   «هجرة بعد الفتح
ا في أول اإلسالم وهي اآلن باقية إلى قيام الساعة من بالد الكفر إلى بلد كانت الهجرة فرض  

ر في الحديث يعني لكن بقي وجوب الجهاد عند االحتياج إليه وف س    "«ولكن جهاد ونية»"اإلسالم 
ذا»"بقول:  استنفرتم فانفروا وهذه إحدى الصور الثالث التي يتعين فيها  "«استنفرتم فانفروا وا 

الجهاد يكون فرض عين إذا استنفره اإلمام أو دهم العدو بلده أو وجد بين الصفين ال يجوز له أن 
ا بمفارقة أهل الكفر والبدع والمعاصي هذه باقية يفر يتعين عليه أن يجاهد والنية الصالحة أيض  

ولكنه عالج يعني  ،وهي نوع من الهجرة واله جر للمخالف جاءت به النصوص ،ى قيام الساعةإل
ال إن كانت الصلة أنفع وأجدى فمعلوم أن التأليف من أجل  إذا كان أنفع من الصلة فهو متعين وا 
مصلحة الدعوة معرو  حتى أنه يصر  للمؤلفة قلوبهم من الزكاة التي هي ركن من أركان 

ذا استنفرتم فانفروا»" ،اإلسالم يقول النووي: يريد أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة  "«وا 
ذا أمركم اإلمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من األعمال  يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة وا 
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 فإن هذا"مه هللا يوم خلق السموات واألرض الصالحة فاخرجوا إليه فاخرجوا إليه فإن هذا بلد حرَّ 
إن إبراهيم »وفي أحاديث أخرى عند مسلم وغيرهم:  ."بلد حرمه هللا يوم خلق السموات واألرض

يعني  "«فإن هذا بلد حرمه هللا يوم خلق السموات واألرض»"في حديثنا الذي معنا:  «حرم مكة
م مكة وظاهرها االختال  وفي المسألة قبل إبراهيم وفي أحاديث صحيحة ما يثبت أن إبراهيم حر  

والتبليغ من  -جلَّ وعال-خال  مشهور عند أهل العلم والجمع ممكن بأن يكون التحريم من هللا 
منذ خلق هللا السموات  "منذ خلق هللا السموات واألرض"إبراهيم وتحريمها سابق على وجود إبراهيم 

وشهره ال  -عليه السالم-ده وأظهره إبراهيم واألرض لكن هذا التحريم اندرس اندرس ونسي ثم جد
نه لم »" ،وبهذا يمكن الجمع بين النصوصأنه ابتدأه  وهو حرام بحرمة هللا إلى يوم القيامة وا 

وال بعده  -عليه الصالة والسالم-حد قبل النبي أللم يحل القتال  "«يحل القتال فيه ألحد قبلي
نما أحل له ساعة من نهار القتال وفي بعض الروايات  عليه الصالة -ألحد قبل النبي  «القتل»وا 

والساعة تطلق ويراد بها  ،وال بعده وأحل له ساعة من نهار التي هي ساعة الفتح -والسالم
مسألة خالفية القتال والقتل  ،المقدار من الزمن سواء كان بمقدار الساعة الفلكية أو أكثر أو أقل

فهل يقات لون  ،على اإلمام أن يقاتلهم مثال  فالبغاة  ،بين أهل العلم بالنسبة لمن يستحق القتل والقتال
في البلد الحرام أو يتركون؟ أهل العلم يقولون منهم من يقول أنهم يقات لون ألن هذا واجب شرعي 

عليه الصالة -ا القصاص والحدود ال بد من إقامتها والنبي وأيض    ٩الحجرات:  ژ   ہ ہ ہ ژ
ط ل لردته وهو متعلق بأستار الكعبة ولقائل أن يقول أن هذا في الساعة التي  -والسالم قتل ابن خ 

لكن الخال  في المسألة مشهور فالجمهور على أن  ،-عليه الصالة والسالم-أحلت للنبي 
ومن أهل العلم يقول  ،الحدود تقام في البلد الحرام وكذلك البغاة يقات لون إذا لم يكفوا بما دون ذلك

ال يقاتلون وال يقتلون بل يضيق عليهم وتقطع عنهم المؤونة حتى يخرجوا من البلد الحرام وحتى 
فهو »"هي زمان الفتح  "«ولم يحل لي إال ساعة من نهار»" ،يخرجون منه ثم يقتلون خارجه

 "«وال ينفر صيده»"يعني ال يقطع شوكه  "«حرام بحرمة هللا إلى يوم القيامة ال يعضد شوكه
ا في ال يجوز أن ينفر الصيد وجدت صيد   «ال ينفر صيده»يعني ال يزعج وينحى من موضعه 

سهل لكن إن لم يطر إال بفعلك أنت بحيث مكان تريد الجلوس فيه إن طار من نفسه فاألمر 
في كتب المناسك يذكرون أنه لو وقع صيد على ثوبه وخلع ثوبه  ،نفرته هذا ال يجوز لك ذلك

وعلقه جاء صيد ووقع عليه فأراد لبس الثوب فطار هذا الصيد فنهشته حية أو قل اآلن اآلن 
 ،اطار فضربته مروحة وسقط ميت  األمر سهل التمثيل سهل أنت علقت الثوب فأردت أخذه لتبسه ف

يعني هم يقولون أكلته حية واال أكله سبع واال شيء هذا يعني فيه بعد لكن األمثلة واضحة أخذت 
منهم من يقول عليك جزاؤه ألنه جاء النهي  ،الثوب طار الصيد هذا وضربته المروحة وسقط ميت

اإلنسان أولى من حاجة هذا وأنت نفرته طيب هذه حاجة وحاجة  «ال ينفر صيده»عن تنفيره 
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ن  «ال ينفر»لكن قوله:  ،الصيد مقدمة على حاجة الصيد إن كان لغير حاجة فالتحريم واضح وا 
تفترض أن أن ثوبك معلق وعليه طائر والصالة تقام تنتظر حتى يطير من  ..،كان تنفيره لحاجة

 ،يقدم األقوى منها ،قوى منهانفسه ولو فاتتك الصالة؟ ال، هنا يتعارض األوامر والنواهي ويقدم األ
وأهل العلم يختلفون في ترك المأمور مع فعل المحظور أيها أشد؟ أيهما أشد ترك المأمور واال 

ألنه في الحديث  ؛فعل المحظور؟ الجمهور يقولون أن فعل المحظور أشد من ترك المأمور
ذا نهيتكم عن ش»الصحيح:  ومنهم من  ،«يء فاجتنبوهإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، وا 

ويستدل  -رحمه هللا-يقول العكس ترك المأمور أعظم من فعل المحظور وهذا رأي شيخ اإلسالم 
على هذا بأن معصية آدم فعل محظور ومعصية إبليس ترك مأمور ومعصية إبليس أشد من 

حظور وال لكن ال هذا وال هذا ال يطلق القول بأن ترك المأمور أعظم من فعل الم ،معصية آدم
يعني أنت في طريقك إلى  ،إنما ينظر إلى قو ة األمر مع ضعف المحظور أو العكس ؛العكس

المسجد أنت مأمور بالصالة مع الجماعة مأمور بالصالة مع الجماعة في طريقك إلى المسجد 
يقول ما يمكن تدخل المسجد وتصلي مع الجماعة إال أن تقع على هذه البغي  ،بغي وعندها ظالم

ل ترتكب محظور واال تترك مأمور؟ تترك مأمور وال ترتكب محظور بينما العكس هناك أمور نقو 
تجد شخص ال تستطيع اإلنكار عليه  ،أمور خفيفةخفيفة يعني ترتكب محظور بسبب فعل مأمور 

فأنت ارتكبت محظور وهو في طريقك إلى المسجد نقول اترك صالة الجماعة ألن في طريقك 
يلعبون بالكرة وأنت في طريقك ال تستطيع  مثال  مثل شباب  ، تستطيع تغييرهإلى المسجد منكر ال

فاألوامر ال شك أنها متفاوتة والنواهي  ،تغييره وال يتغير هذا المنكر اترك صالة الجماعة نقول ال
أيضا متفاوتة، جاء األمر بتغيير الشيب وجاء النهي عن حلق اللحية عندنا مأمور بالتغيير 

ر بحلق اللحية لو قال أنا وهللا ال أستطيع أن أغير الشيب ألن فيه كلفة ومشقة وعندنا محظو 
ال بدال من أن يكون أبيض كالثغامة أنا أحلقه  ويحتاج إلى عناء وتعب فهل أترك الشيب أبيض وا 

وال شك أن  ،هذا ارتكاب محظور واال ترك مأمور ما بينهما نسبة ال نسبة بينهما ،ونرتاح منه
ذا تعارض أمر عظيم مع نهي خفيف كان ترك األمر أعظم  األوامر متفاوتة والنواهي متفاوتة وا 

وفي  "«وال يلَتِقط لقطته إال من عرفها»"أو  «وال يلتقط» ،من ارتكاب المحظور والعكس بالعكس
 تملك بعد يعني أنها ال "«وال يختلى خالها»"  أي معر    «ال تحل لقطتها إال لمنشد»رواية: 

هو الرطب من الكأل  :الخلى «وال يختلى خالها»تعريفها سنة ال تملك كلقطة سائر البلدان 
-هم ولبيوتهم قال نِ ي  قَ قال العباس يا رسول هللا إال اإلذخر فإنه لِ " ،ويختلى يعني يؤخذ ويقطع

اإلذخر نبت معرو  طيب الرائحة قال فإنهم لقينهم  ،"«إال اإلذخر»: -عليه الصالة والسالم
ولبيوتهم وفي رواية فإنا  ،القين هو الحداد والصائغ الذي يحتاج إلى أن يوقد عليه في النار

ومن أجل أن تسد الف ر ج فرج اللبن في القبر وفرج الخشب في السقو   ،نجعلهم لبيوتنا وقبورنا
إال  «إال اإلذخر»: -صلى هللا عليه وسلم-هللا  بحيث يجعل فوق اللبن والخشب فقال رسول
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لما  ،أوحي إليه في الحال باستثناء اإلذخر -صلى هللا عليه وسلم-اإلذخر هذا محمول على أنه 
فجاء الوحي في  «إال اإلذخر»قال له العباس يا رسول هللا إال اإلذخر فإنه لقينهم وبيوتهم قال: 

اجتهد في المسألة ورأى أن العلة صالحة  -الصالة والسالمعليه -الحال باستثناء اإلذخر أو أنه 
عليه -إلباحة قطعه العلة صالحة إلباحة قطعه فاجتهد وأقر على اجتهاده والمسألة في اجتهاده 

منهم من يقول أنه ليس له أن يجتهد وما  ،مسألة معروفة والخال  فيها مشهور -الصالة والسالم
ومن أهل العلم من يقول أنه  ،وى إن هو إال وحي يوحىيصدر إال عن وحي وما ينطق عن اله

يجتهد لكنه إذا اجتهد وقرر خال  األولى فإنه يعاتب على اجتهاده كما حصل في قصة 
-سمعت رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-عن جابر " :بعد هذا الحديث التاسع يقول ،األسرى 

أن يحمل بمكة »أو  "«السالح بمكةال يحل ألحدكم أن يحمل »يقول:  -صلى هللا عليه وسلم
ألحدكم أن يحمل »أو  "«ال يحل ألحد»"خرجه مسلم والبيهقية وأبو عوانة والبغوي  «السالح

 ،مكة وعلى رأسه المغفر لحمل السالح ودخ -عليه الصالة والسالم-النبي  ،«السالح بمكة
حمله في  -الصالة والسالمعليه -النبي  "«ال يحل ألحد أن يحمل السالح بمكة»"يقول النووي 

 «ال يحل ألحد أن يحمل السالح بمكة»يقول النووي  -كما هو معرو – الساعة التي أحلت له
هذا مذهبنا يعني  ،إذا لم تكن حاجة فإن كانت جاز ،هذا النهي إذا لم تكن حاجة هذا النهي

عام عمرة القضاء بما  -صلى هللا عليه وسلم-الشافعية ومذهب الجماهير بدليل دخول النبي 
ال يحل ألحد أن »" ،في ظرفه حمل السالحشرطه من السالح من السالح في القراب في قرابه 

فإذا احتيج إليه على قول النووي في مذهبهم ومذهب الجماهير يجوز  "«يحمل السالح بمكة
ولعل المراد اإلشارة إلى أنه ال يجوز القتال  ،اأما إذا كان بغير حاجة فإنه ال يجوز مطلق   ،ذلك

ومن أظهرها حمل  ،ا الوسائل التي تعين عليه ومن أظهرها حمل السالحبمكة وال يجوز أيض  
جعله كأنه عكرمة فقال: إذا احتاج إلى السالح إلى حمل السالح حمله وعليه الفدية ف السالح شذَّ 

والحديث بمكة ال لم يقترن بنسك سواء كان  ،بالنسكالفدية إنما تعلقها  أن من المحظورات ومعلوم
في نسك أو خارج النسك ال يجوز له أن يحمل السالح إال لحاجة على ما قاله الجمهور قالوا 

إذا  ،ولعل مراده إذا غطى رأسه بمغفر أو درع ونحوه مما ال يجوز في اإلحرام وعلى كل حال
وال شك أن هذا من الذرائع من سد  ،من باب أولى م حمل السالح بمكة فلئن يحرم القتال فيهاحر   

-أنس بن مالك "بعد هذا في الحديث العاشر حديث  ،الذرائع الموصلة إلى القتال والقتل بمكة
ليس من بلد إال سيطؤه الدجال »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه

إال مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إال عليه المالئكة  ليس من بلد إال سيطؤه الدجال
أخرجه  "«صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها ثالث رجفات فيخرج هللا كل كافر ومنافق

ليس من بلد نكرة في سياق النفي  "«ليس من بلد»"البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن حبان 
المسيح الذي سيأتي في  "«ليس من بلد إال سيطؤه الدجال»"تعم جميع البلدان إال ما استثني 
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ن كان بعض المعاصرين ممن افتتن بحمل النصوص على بعض الظواهر  ،آخر الزمان وا 
ف في مثل هذا مطابقة االختراعات العصرية والوقائع واألشخاص الذين طبق األحاديث عليهم وأ ل   

يقول ابن  ،ا في إيضاح المحجةومعرو  هذا الكتاب ر د عليه أيض   ،لما جاء في السنة النبوية
حجر: هو على ظاهره وعمومه عند الجمهور على ظاهره بأنه المسيح الدجال األعور الذي يأتي 

ا في خروج كل كافر ومنافق من البلدين وعمومه أيض   ،في آخر الزمان وعمومه في جميع البلدان
سيطؤه »"ما من بلد إال  ،فقال: المراد ال يدخله بعثه وجنودهابن حزم  يقول شذَّ  ،المشرفين
 ..،ألنه يبعث البعوث والجنود إلى البلدان فال  تدخل ؛قال: ال يدخله بعثه وجنوده "«الدجال

ابن حزم فقال المراد ال يدخله بعثه وجنوده وكأنه  شذَّ  "إال مكة والمدينة"تدخل جميع البلدان 
جميع البلدان لقصر مدته لقصر مدته وغفل عما ثبت في صحيح  استبعد إمكان دخول الدجال

لو قيل إن أول يوم سنة وثاني يوم كالشهر وثالث يوم  ،مسلم أن بعض أيامه يكون قدر السنة
يعني  ،ايعني كم؟ سنة وشهرين ونصف تقريب   ،كاألسبوع وبقية أيامه األربعين كسائر أيام الدنيا

حتى على كالم ابن حجر أنه سنة  ،ح لهم من وسائل ال يمكنفي تصورهم وما يتاح لهم وما أتي
وشهرين ونصف ما يمكن خالل سنة وشهرين ونصف يجوب البلدان ويدخل جميع البلدان 

ييسر له هذا وانكشفت عنا انكشف عنا ما  -جلَّ وعال-لكن هللا  ،بالوسائل المعروفة عندهم
يعني ابن جبير احتاج أن في حجته إلى سنتين  ،أشكل عليهم بالوسائل الحديثة بالوسائل الحديثة

ياب سنتين وثالثة أشهر فكيف ببقية البلدان  ،وثالثة أشهر وكانت من األندلس إلى مكة ذهاب وا 
المقصود أنه اإلشكال عندهم حاصل  ،قوافل الحج تحتاج إلى الذهاب واإلياب إلى أكثر من سنة

صريح في مثل هذا يجب التسليم ولو لم يحتمله موا مادام جاء في النص الصحيح اللكنهم لو سلَّ 
قال ابن حجر وغفل عما ثبت في صحيح مسلم أن بعض أيامه  ،العقل ولو لم يحتمله العقل

يقول األخفش:  ،"«ينليس له من نقابها نقب إال عليه المالئكة صافِّ »"قال:  ،يكون قدر السنة
  ٥٣ق:  ژ ڀ ڀ ڀ ژوهو من قوله تعالى:  أنقاب المدينة طرقها أنقاب المدينة طرقها الواحد نقب

يعني الغالب أن يكون  ،أي جعلوا فيها طرقا ومسالك والغالب أن النقب يكون طريق بين جبلين
صافين حال  "«إال عليه المالئكة صافين يحرسونها»"والمراد به هنا الطرق  ،طريق بين جبلين

أي يحصل لها زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة حتى يخرج  «ثم ترجف المدينة»وكذلك جملة يحرسونها 
ويبقى بها المؤمن المخلص فال  ،ا في إيمانه ويبقى فيها المؤمن المخلصمنها من ليس مخلص  

أنه ال يدخل »ألنه ال يدخل المدينة وال يعارض هذا ما في حديث أبي بكرة  ؛يسلط عليه الدجال
مدينة ألن المراد بالرعب ما يحدث من الفزع من رعب الدجال ال يدخل ال «المدينة رعب الدجال

وحمل بعض  ،ذكره والخو  من عتوه ال الرجفة التي تقع بالزلزلة إلخراج من ليس بمخلص
ا يعني لو أن إنسان   ،العلماء الحديث الذي فيه أنها تنفي الخبث على هذه الحالة دون غيرها
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وأراد أن يخرج لمصلحة راجحة من  ،رالحت له مسألة وهو من ساكني المدينة في سكنى بلد آخ
 ،أمر دينه أو دنياه فقال له يا أخي ما سمعت حديث أن المدينة تنفي خبثها ال تكن من خبثها

ترجف ثالث رجفات فيخرج كل من كل "قال بعضهم أن الخبث هو هذا الذي ورد في هذا الحديث 
من أهل المدينة من مرد على لعل الكافر المنافق معرو  يوجد في المدينة و و  ،"كافر ومنافق

وأما  ،ففي األزمان التي جاءت بعده من باب أولى -عليه الصالة والسالم-النفاق وهذا في زمنه 
ونص بعض الشراح إلى  ،الكافر فلعله من يكفر ببدعته المغلظة لعله من يكفر ببدعته المغلظة

 .وهللا أعلم ،أنه يسكن المدينة من يكفر ببدعته من أهل البدع المغلظة
 وعلى آله وأصحابه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد


